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Op verkenning in de ruimte
Werkwijze
• Sluit aan bij de volledige pagina’s 2 en 3.
• Motivatie
Deze Kits staat volledig in het teken van ruimtevaart. Je komt heel wat te weten over de geschiedenis van de ruimtevaart, hoe de eerste raketten ontstonden, hoe de eerste landing op de maan verliep, waarom er veel dieren naar
de ruimte gestuurd zijn en nog veel meer. Wanneer je de werkwijze volgt,
de werkbladen maakt en verbetert met de verbetersleutel word jij een echte
ruimte-expert! Veel plezier!
• Doelstellingen
- Je weet waarom de Tweede Wereldoorlog zorgde voor een doorbraak in de
ruimtevaart.
- Je weet hoe men tot de eerste raket gekomen is en welke mannen daarbij een
belangrijke rol gespeeld hebben.
- Je kan iets meer vertellen over de eerste reis naar de maan.
- Je kent enkele Belgische astronauten.
- Je bent creatief: je tekent jezelf als astronaut.
• Werkwijze
- Instap: Doe de ruimtequiz op de website van Schooltv:
https://schooltv.nl/link/de-ruimte/#q=%22ruimtevaart%22
- Kern: Lees de eerste drie pagina’s van je Kits. Bekijk ook dit filmpje: https://
schooltv.nl/video/mens-op-de-maan-een-grote-stap-voor-de-mensheid/#q=%22ruimtevaart%22 Los daarna de werkblaadjes op. Verbeter de antwoorden
aan de hand van de verbetersleutel. Veel succes!
- Slot: Bekijk nu ook dit filmpje: https://schooltv.nl/video/de-ruimte-in-alstoerist-ruimtetoerisme-in-de-toekomst/#q=%22ruimtevaart%22 Stel je voor:
Je gaat een ruimtereis maken. Teken jezelf in een ruimtepak. Je kan je gezicht uitknippen van een foto en dat op je tekening kleven. Via dit filmpje ontdek je hoe
een astronaut gekleed gaat: https://schooltv.nl/video/wat-draagt-een-astronauteen-speciaal-pak-voor-in-de-ruimte/#q=%22ruimtevaart%22 Teken ook de
raket waarmee je je ruimtereis zal maken. Wat is de naam van deze raket?
Op je reis heb je een ontmoeting gehad met een buitenaards wezen. Maak er een
tekening van en geef ook enkele kenmerken. Bijvoorbeeld: lief, agressief, zweet
veel, enz. Laat je creativiteit de vrije loop.
• Meer informatie
https://www.spacepage.be/
https://www.sterrenkids.nl/

